La farmaciola
És el lloc on es guarda el material necessari per poder realitzar les primeres
cures en el cas de produir-se algun problema de salut. Pot ser un armariet, o bé
una caixa o un calaix que es pugui tancar.
On ha de ser
En algun lloc visible i que tothom conegui. Protegit de la llum, la calor i la
humitat. Tancada però no amb clau. Preferentment en un lloc elevat o de difícil
accés pels infants més petits i si es possible proper a un punt d’aigua.
Hi ha d’haver un document amb els telèfons d’interès: 061, centre de salut de
referència, centre nacional de toxicologia, bombers, policía local (veure annex).
Hi ha d’haver una farmaciola per poder dur a les excursions, viatges, sortides,
etc. que tengui el mateix contingut que la farmaciola del centre però amb
menys quantitat.
Qui se’n responsabilitza del manteniment
S’ha de designar una persona responsable de revisar periòdicament el material
per tal de reposar i retirar els caducats.
Contingut:
Antisèptic d’ús extern del tipus clorhexidina
Benes de diferents mides de cotó i de crepè
Borsa de fred
Cotó, tiretes i apòsits
Esparadrap antial·lèrgic de paper
Gasses estèrils
Guants d’un sol ús
Pinces
Sèrum fisiològic
Termòmetre
Tisores d’acer inoxidable i punta rodona
Un producte per alleugerar la coïssor de les picades d’insectes (p.e. llapis
d’amoníac...)
El material que conté la farmaciola no ha de ser de làtex, especialment en els centres
educatius que tenen persones amb al·lèrgia a aquesta substància.
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Recomanacions:
Netejar i/o desinfectar els utensilis utilitzats.
Rentau-vos les mans abans i desprès de fer la cura i protegir-vos-les amb
guants
Guardar tots els productes en el seu envàs original.
Vigilar dates de caducitat periòdicament.
Tenir devora de la farmaciola aquest document.

Els medicaments específics de l’alumnat amb patologia es tindran a la farmaciola
correctament identificats, amb el nom i la fotografia de l’alumne/a corresponent i
amb la documentació necessària per poder administrar-lo.
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